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V zmysle § 153 zákona NR SR !. 245/2008 Z.z. o v"chove a vzdelávaní (#kolsk" zákon) a                 

o zmene a doplnení niektor"ch zákonov, Vyhlá#ky Ministerstva #kolstva, vedy, v"skumu a 

#portu Slovenskej republiky !. 65/2015 Z. z. o stredn!ch "kolách a Metodického pokynu 

Ministerstva #kolstva, vedy, v"skumu a #portu Slovenskej republiky !. 21/2011,                  

ktor"m sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie $iakov stredn"ch #kôl v  SR,                                     

riadite#ka Súkromnej strednej odbornej "koly VIA HUMANA, Mallého 2,                      

909 01  Skalica    

v y d á v a 

$ K O L S K %   P O R I A D O K 
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Citáty pou!ité v obsahu sú z Ve"kej didaktiky od J. A. KOMENSKÉHO. 

MOTTO: „MÚDROS! SÚ VEDOMOSTI SPOJENÉ 

S DOBROTOU SRDCA“ 

 

 

Milé #tudentky, milí #tudenti! 

       

Stali ste sa #tudentmi Súkromnej strednej odbornej #koly VIA HUMANA v Skalici, ktorá 

z vás chce vychova& múdrych, vzdelan"ch, telesne zdatn"ch, samostatn"ch, aktívnych, 

iniciatívnych, tvoriv"ch, tolerantn"ch (udí. 

*udí, ktorí sa vedia orientova& v podmienkach trhového hospodárstva, ale pritom uznávajú 

duchovné hodnoty.               

 

Cie#om je z vás vychova& (udí:     

-  múdrych, 

-  vedomostne vyspel!ch,                                                  

-  slobodn!ch,                      

-  zodpovedn!ch,                    

-  pracovit!ch,  

-  solidárnych.                 

 

*udí, ktorí chápu v"znam t"chto pojmov:  

MÚDRY !lovek 

- sa v komplikovanom svete orientuje jednoduch#ie ne$ nemúdry, preto$e má preh(ad 

a skúsenosti,  

VEDOMOSTNE VYSPEL% !lovek 

- si doká$e zvoli& to, !o mu oso$í a odmietnu& to, !o mu #kodí.                  

SLOBODN% !lovek                                

- vo!i sebe (vie odlo$i& uspokojenie svojich potrieb, rozumie svojím motívom); vo!i 

in"m (má rád in"ch okolo seba, ale nie je otrokom vz&ahov, koná asertívne, ale 

neagresívne, nedá sa citovo vydiera&, je nemanipulovate(n").              

ZODPOVEDN% !lovek               

- vo!i in"m, ale nie za in"ch,                   

- vo!i sebe, lebo nezodpovednos& je útek pred slobodou.                

PRACOVIT% !lovek                       

- práca umo$+uje osobnostn" rast,                      

- práca potvrdzuje aj zmysel na#ej existencie,                       

- práca je realizáciou $ivota pre in"ch,                     

- práca dáva ú!as& na pokroku,  

- práca je sú!as&ou du#evnej hygieny.    

SOLIDÁRNY !lovek 

- taká spolo!nos& je solidárna, ktorá vytvára mo$nosti pre v#etk"ch, a ten jednotlivec je 

solidárny, ktor" zodpovedne vyu$íva mo$nosti nielen pre svoje dobro, ale aj pre dobro 

in"ch a nikdy nie na ich úkor.  

 

Sú to ve(mi náro!né ciele. Ale veríme, $e spolo!n"m úsilím, pomocou láskav"ch, ale 

dôsledn"ch pedagógov a vlastnou tú$bou po sebazdokona(ovaní sa dostanete na vytú$en" 

OLYMP.    
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PREAMBULA 

 

 

)iak Súkromnej strednej odbornej #koly VIA HUMANA si vybral #kolu dobrovo(ne. Preto na 

seba dobrovo(ne preberá zodpovednos& za re#pektovanie a dodr$iavanie práv i povinností, 

ktoré mu ukladá #kolsk" poriadok. 

 

)iak sa zaväzuje riadne dochádza& do #koly, riadi& sa zásadami v#e(udskej morálky v duchu 

humanizmu, demokracie, vlastenectva. 

 

%kola sa zaväzuje zabezpe!i& vnútorn" chod #koly, organizáciu $ivota #tudentov a podmienky 

pre optimálne medzi(udské vz&ahy tak, aby !as pre$it" v #kole bol maximálne efektívne 

vyu$it" z h(adiska vzdelávania, aby bol aj !asom príjemne stráven"m rovnako $iakmi, ako aj 

u!ite(mi a nepedagogick"mi pracovníkmi. 

 

%kola sa zaväzuje opiera& sa o základné dokumenty, ktoré sa zaoberajú (udsk"mi právami – 

Deklarácia práv die&a&a, Charta (udsk"ch práv, Ústava SR, Listina základn"ch práv a slobôd 

– vo vz&ahu k $iakom, u!ite(om, zamestnancom, rodi!om a in"m subjektom podie(ajúcich sa 

na v"chove a vzdelávaní $iakov #koly.  

 

$kolsk! poriadok #koly vychádza z vy##ích právnych noriem, t"kajúcich sa stredn"ch #kôl 

v Slovenskej republike.  

            

Sú!as&ou #kolského poriadku je: 

- Hodnotenie a klasifikácia v procese v!chovy a vzdelávania na SSO$ Via Humana. 

- Hodnotenie a klasifikácia správania na SSO$ Via Humana v súlade s Metodick!m 

pokynom !. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu $iakov stredn"ch #kôl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S uveden#m poriadkom oboznámia triedni u$itelia v%etk#ch !iakov preukázate"ne na za$iatku 

%kolského roka, u neplnolet#ch !iakov aj ich zákonn#ch zástupcov na prvom rodi$ovskom 

stretnutí.  
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I 

VZ!AHY "IAKOV 

        

              

MEDZI SEBOU           

-  $iaci sú navzájom tolerantní, priate(skí, vymie+ajú si názory.         

 

 

K SEBE SAM%M     

-  $iaci nesmú ohrozova& svoje zdravie,       

-  sna$ia sa rozvíja& svoje schopnosti, zdokona(ova& sa cvi!ením vôle a sebakontrolou.

         

 

KU $KOLE            

-  reprezentujú dobré meno #koly, sú hrdí na to, $e nav#tevujú Súkromnú strednú odbornú 

#kolu VIA HUMANA,     

-  $iaci si chránia a #etria majetok #koly a starajú sa o okolie #koly.    

                

 

K PROFESOROM         

-  vz&ah k profesorom by  sa mal  zaklada&  na vzájomnej úcte a  pochopení, ale $iaci 

re#pektujú pokyny profesorov, títo sú  láskaví, ale dôslední vo svojich po$iadavkách,  

-  $iaci nenarú#ajú priebeh hodiny, o návrhoch #tudentov sa mô$e diskutova& v !ase mimo 

vyu!ovania. 

 

 

K RODINE          

-  $iaci k rodi!om prejavujú úctu a v,a!nos&, majú dobr" vz&ah ku v#etk"m !lenom     

rodiny, 

-   #kola re#pektuje  rodi)ovské  práva,  právo   na súkromn"  $ivot  $iaka,  preto     

prenecháva   zodpovednos*  za  dodr$iavanie  zákona  a zásad   spolo!enského  

správania $iaka  mimo #kolu, v d+och  vo(na,  #kolsk"ch   prázdnin rodine, za        

predpokladu,  $e   nebude ohrozené zdravie, morálna bezúhonnos& $iaka a nebude                                                              

po#kodzované dobré meno #koly.        
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II 

PRÁVA "IAKA 

 

 

Ka$d" $iak má právo na vzdelanie, na kvalitnú v"u!bu vo zvolenom #tudijnom odbore 

a #tudijnom zameraní, má právo primerane vyu$íva& #kolské zariadenie, u!ebne, v"po!tovú 

techniku, kni$nicu. 

      

Ka$d" $iak má právo na v!chovu a vzdelávanie k #udsk!m právam; má právo na v"chovu, 

v ktorej získa úctu k rodi!om, u!ite(om, kultúrnej identite, prostrediu, v ktorom $ije, a vo!i 

hodnotám in"ch, pripraví sa na zodpovednos& a pokojn" $ivot v slobodnej spolo!nosti, 

re#pektujúc práva in"ch (udí a svoje okolie.  

 

Ka$d" $iak má právo na slobodu prejavu, má právo slovom alebo písmom vyjadrova& svoj 

názor, klás& otázky k u!ivu a dosta& na ne odpove,, slobodne sa rozhodova& o tom, ako bude 

chodi& upraven" alebo oble!en" za predpokladu, $e nie je v rozpore s mravn"mi normami 

spolo!nosti. 

  

Ka$d" $iak má právo na názor, má právo na slobodné vyjadrovanie názorov vo v#etk"ch 

zále$itostiach, ktoré sa ho t"kajú; v tejto súvislosti má $iak aj právo na omyl, zmenu názoru 

a právo na v"vin. 

 

Ka$d" $iak má právo na uplat+ovanie princípu rovnosti  bez oh(adu na rasu, farbu pleti, 

pohlavie, etnick" alebo sociálny pôvod, majetok, politické alebo iné zm"#(anie, nábo$enstvo, 

telesnú alebo du#evnú nespôsobilos&.  

 

Ka$d" $iak má právo na slobodu myslenia, svedomia, nábo,enstva; $iak má právo vybra& 

si nábo$enstvo alebo by& bez vyznania; slobodne sa rozhoduje pri v"bere vyu!ovania 

nábo$enskej v"chovy alebo etickej v"chovy. 

 

Ka$d" $iak má právo na informácie t"kajúce sa jeho osoby, v"chovno-vzdelávacieho 

programu #koly a mo$ností, ktoré pre $iaka ponúka; má právo pozna& vnútorn" poriadok 

#koly zah-+ajúci práva a povinnosti $iakov a Dohovor o právach die&a&a; má právo na 

komunikáciu s nadriaden"mi v duchu zásad humanity a demokracie; pri získavaní informácií 

má právo vyu$íva& u!ebn" softvér, pripojenie na internet, kni$ni!n" fond, video a audio 

nahrávky, !asopisy, nástenky. 

 

Ka$d" $iak má právo na objektívne hodnotenie a klasifikáciu; dozvedie& sa o v"sledkoch 

ka$dého hodnotenia, vedie&, !o sa bude hodnoti& a ak"m spôsobom; má právo na 

zdôvodnenie klasifikácie a anal"zu ch"b v písomn"ch a grafick"ch prácach; má právo 

po$iada& o komisionálne preskú#anie, po$iada& o preru#enie #túdia, opakovanie ro!níka pri 

dlhodob"ch zdravotn"ch alebo in"ch vá$nych problémoch. 

 

Ka$d" $iak má právo na ochranu zdravia a zdravé prostredie, zdravú klímu v triede 

a v #kole; by& v"chovou veden" k tomu, aby postupne vedel chráni& svoje právo na zdrav" 

spôsob $ivota; má právo stravova& sa v #kolskej jedálni; zdravotne postihnut" $iak má právo 

na osobitnú starostlivos& pod(a mo$ností #koly a #kolského zariadenia. 

 

Ka$d" $iak má právo na ochranu pred fyzick!m a psychick!m násilím, vyu$ívaním 

a zanedbávaním. 
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Ka$d" $iak má právo na ochranu súkromia, cti a povesti; má právo, aby o +om boli 

zhroma$,ované len základné údaje t"kajúce sa identifikácie osoby: meno a priezvisko, dátum 

a miesto narodenia, bydlisko, rodné !íslo, #tátnu príslu#nos&, národnos&, osobné údaje 

t"kajúce sa jeho zdravia a mentálnej identity; aby boli jeho údaje chránené pred prístupom 

nepovolan"ch osôb a bola zachovávaná o nich ml!anlivos&; má právo na nezasahovanie do 

rodinn"ch vz&ahov, na dodr$iavanie listového tajomstva. 

 

Ka$d" $iak má právo na ochranu a pomoc; má právo na kompetentn" dozor zo strany 

pedagogick"ch zamestnancov, na ochranu pred #ikanovaním, má právo na vyu$ívanie 

preventívnych opatrení pri sociálno-patologick"ch javoch, má právo na poradenstvo 

u #kolského v"chovného poradcu pri rie#ení svojich problémov. 

 

Ka$d" $iak má právo na pokojné zhroma,-ovanie sa a zdru,ovanie pokia( to nezasahuje 

do práv in"ch; $iak sa mô$e zú!astni& na pokojnom zhroma$dení, mô$u ho v#ak zvoláva& a$ 

po dov-#ení 18 rokov veku; má právo zdru$ova& sa na základe dobrovo(nosti v detsk"ch 

a mláde$níckych organizáciách, záujmov"ch a #portov"ch organizáciách, v záujmov"ch 

krú$koch na #kole, zapája& sa do mimo#kolsk"ch aktivít. 

 

Ka$d" $iak má právo na ochranu pred drogov!mi závislos*ami; má právo od #koly 

a #kolského zariadenia vy$adova& dodr$iavanie zásad a opatrení na ochranu pred ne$iaducimi 

javmi; má právo by& chránen" proti drogám a (u,om, ktorí sa $ivia v"robou a predajom drog. 

 

)iak so #peciálnymi v"chovno-vzdelávacími potrebami má právo na "peciálny a 

individuálny prístup vo v!chove a vzdelávaní, a pod(a najlep#ích mo$ností #koly na 

zabezpe!enie adekvátnych personálnych, materiálno-technick"ch a priestorov"ch podmienok.  

 

Ka$d" $iak má právo na spravodliv! proces; má právo by& vypo!ut", ke, mu hrozia 

sankcie z poru#enia #kolského poriadku s cie(om k veci sa slobodne vyjadri& a obháji& sa.  

 

Ka$d" $iak má právo na multikultúrne prostredie; umo$nenie spoznáva& kultúru 

národnostn"ch men#ím a etnick"ch skupín $ijúcich v SR, umo$nenie realizova& v tomto 

smere kultúrne a spolo!enské aktivity.  

 

Ka$d" $iak má právo na odpo)inok a vo#n! )as, na ú!as& na hre a oddychovej !innosti; 

slobodnú ú!as& na #portovom a kultúrnom $ivote a umeleckej !innosti.  

 

)iaci majú právo ustanovi* "tudentsk! parlament ako orgán #kolskej samosprávy; 

prostredníctvom svojich zástupcov majú právo presadzova& svoje oprávnené záujmy 

a po$iadavky, podie(a& sa na formovaní #kolského poriadku a pôsobi& spätne  aj na svojich 

spolu$iakov, aby splnili svoje povinnosti; $iak má právo voli&, by& volen" do triednej 

samosprávy a do  #tudentského parlamentu.  

 

ZÁKLADN%M  PREDPOKLADOM  NA  UPLAT.OVANIE A RE$PEKTOVANIE  

PRÁV  JE  DODR'IAVANIE  POVINNOSTÍ. 
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III 

POVINNOSTI  "IAKA A 

ORGANIZÁCIA VYU#OVANIA A V$CHOVY 

 

 

1  %kolské vyu&ovanie musí ma' presn( poriadok, tak ako vládne presn( 

poriadok v prírode 

 

                       

'iak:  

 

a. dodr,iava vyu!ovací !as, rozsah prestávok a plní ,al#ie pokyny #kolského poriadku, 

b.    pravidelne sa zú!ast+uje na vyu!ovaní, do #koly prichádza v!as pod(a rozvrhu hodín, 

c.    na svojom mieste je 2 minúty pred za!iatkom ka$dej vyu!ovacej hodiny,           

d.    svoju neprítomnos* na vyu!ovaní ospravedlní písomn"m dokladom od lekára, ktor" 

podpí#e aj rodi! (pri neplnolet"ch $iakoch),                  

e.    zo "koly mô$e by& uvo(nen" len na základe $iadosti rodi!ov; na jeden de+ uvo(+uje 

triedny profesor, na viac dní riadite(ka #koly vo v"nimo!n"ch a ojedinel"ch prípadoch; 

dospel" $iak si podáva $iados& sám, 

f.   ak sa nemô,e vyu!ovania zú!astni& pre vopred známu prí!inu (kontrola u lekára, 

rodinná  udalos& a pod.), oznámi túto skuto!nos& triednemu profesorovi najneskôr jeden 

de+ vopred, s písomn"m alebo telefonick"m vy$iadaním rodi!a - ak sa vyu!ovania 

nezú!astní kvôli nepredvídanej prí!ine, je povinn" zákonn" zástupca oznámi& dôvod 

neprítomnosti triednemu u!ite(ovi alebo vedeniu #koly najlep#ie predmetn" de+, 

najneskôr do 2 dní, inak mô$u by& zame#kané hodiny neospravedlnené, 

g.   pri návrate na vyu!ovanie je $iak povinn" neodkladne predlo$i& triednemu u!ite(ovi  

ospravedlnenie, 

h.   ospravedlnenie od lekára musí by& v #tudentskom preukaze, nie na zvlá#tnom papieri, 

i.   za dôvod ospravedlnite(nej neprítomnosti v #kole sa uznáva najmä:  

- choroba, lekárom nariaden" zákaz dochádzky do #koly (karanténa),      

- mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,  

- náhle preru#enie premávky hromadn"ch dopravn"ch prostriedkov,  

- mimoriadne udalosti v rodine,  

- po!as vyu!ovania sa zo #kolsk"ch priestorov vz,a(uje iba s vedomím 

vyu!ujúceho, 

j.   sú)as*ou v"chovno-vzdelávacieho procesu je aj uskuto!+ovanie prezentácií #koly 

a #tudenta na verejnosti (kultúrne vystúpenia, #portové podujatia, konferencie a pod.), 

kedy je ú)as* "tudenta povinná ako sú)as* rozvrhu hodín,  

k. Sú)as*ou v"chovno-vzdelávacieho procesu sú exkurzie a odborná prax, ich 

absolvovanie  je povinné a ich absolvovanie sa uskuto!+uje v pracovn"ch d+och 

i d+och pracovného vo(na v závislosti od druhu !inností súvisiacimi so #tudijn"m 

odborom /v odôvodnen"ch prípadoch – zdravotné problémy - mô$e riadite(ka #koly 

súhlasi& s ich náhradou/,  

l. sú)as*ou v"chovno-vzdelávacieho procesu v zmysle #tátneho vzdelávacieho programu 

je absolvovanie povinn!ch ú)elov!ch kurzov /plaveck" v"cvik, ly$iarsky v"cvik, 

ochrana $ivota a zdravia/. 
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2  V )kole musí vládnu' disciplína, lebo )kola bez disciplíny je ako mlyn bez 

vody 

 

 

'iak: 

 

a. po príchode do #koly sa prezuje a obuv si odlo$í do pridelenej skrinky, vrchn" odev do  

spolo!nej #atne, prezúva sa do hygienick"ch, vzdu#n"ch prezuviek, nie do tenisiek, 

b. na vyu)ovaní je pozorn", aktívny a sna$í sa by& tvoriv",  

c. miesto v triede si vyberá pod(a svojho zvá$enia, udr$uje ho v poriadku a !istote, zmena 

mô$e nasta& na pokyn vyu!ujúceho,  

d. po príchode vyu!ujúceho vstane a na jeho pokyn si ticho sadne do lavice - tento spôsob 

vyu$íva ako formu pozdravu,  

e. na vyu)ovanie si nosí u!ebnice a pomôcky, ktoré potrebuje, pred hodinou si ich  

pripraví na lavicu, 

f. po)as v#etk"ch prestávok sa mô$e vo(ne pohybova& v priestoroch #koly, správa sa v#ak 

v zmysle  po$iadaviek spolo!ensk"ch pravidiel a  bezpe!nostn"ch predpisov, 

g. ve#kú prestávku vyu$íva aj na nákup desiatej, obeda v budove #koly, túto !innos& si 

organizuje tak, aby bol v!as v triede, 

h. neskor! príchod na hodinu sa zapisuje do triednej knihy, po troch  neospravedlnen"ch 

neskor"ch príchodoch dostáva $iak za ka$d" ,al#í neskor" príchod neospravedlnenú 

hodinu, 

i. v jedálni sa správa pod(a predpísaného bontónu, prichádza disciplinovane, nevykrikuje, 

neni!í  príbory a obrusy, pou$it" riad odná#a k okienku, zanechá po sebe !isté miesto, 

v prípade zne!istenia to oznámi v kuchyni, pri odchode zasunie stoli!ku pod stôl,  

j. pri opú"*aní triedy zanechá u!eb+u vo vzornom poriadku, vyberie si veci z lavice, 

odpadky odhodí do ko#a, po poslednej hodine vylo$í aj stoli!ku, 

k. t!,denníci ur!ení triednym u!ite(om priná#ajú pomôcky, starajú sa o !istú tabu(u, 

dbajú na to, aby opú#&aná trieda bola !istá a neporu#ená, ka$dú poruchu hlásia 

vyu!ujúcemu, 

l. na vyu)ovanie TV, praktické vyu!ovanie si prinesie oble!enie pod(a pokynov 

vyu!ujúceho,  

m. v odborn!ch u)ebniach je $iak povinn" dodr$iava& bezpe!nostné predpisy.   

 

 

3  V )kole musia vládnu' mravy - „Najprv sa u& mravom, lebo múdrosti sa 

'a*ko u&í bez mravnosti“ /Seneca/ 

 

  

'iak:   

 

a. v "kole neporu#uje pravidlá slu#ného správania. V#etk"ch dospel"ch, ktor"ch pozná (aj 

mimo #kolu) slu#ne pozdraví, 

b. v rozhovoroch nepou$íva hrubé a neslu#né v"razy,  

c. spory so spolu$iakmi nerie#i #ikanovaním a netoleruje #ikanovanie, 

(Poznámka: %ikanovaním rozumieme akéko(vek správanie $iaka alebo $iakov 

/“agresor“/, ktor"ch zámerom je ublí$enie inému $iakovi alebo $iakom /“obe&“/, príp. 

ich ohrozenie alebo zastra#ovanie. Ide o cielené a opakované pou$itie násilia vo!i 
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takému $iakovi alebo skupine $iakov, ktorí sa z najrôznej#ích dôvodov nevedia alebo 

nemô$u bráni&.) 

d. netoleruje prejavy, ktoré by vyz"vali k rasovej, národnostnej !i inej forme  

nezná#anlivosti, 

e. v "kole pou$íva oslovenie pán, pani, v zmysle tradícií na stredn"ch  #kolách pán 

profesor, pani profesorka, resp. pani riadite(ka, pani zástupky+a, pán zástupca, 

f. nikdy neklame, 

g. nikdy na sociálnych sie*ach nezverej+uje nepravdivé, oso!ujúce a hanlivé informácie 

o #kole, zamestnancoch a $iakoch #koly, 

h. mimo "kolu sa správa v duchu zásad spolo!ensk"ch pravidiel, etick"ch a morálnych 

noriem tak, aby neohrozil dobré  meno #koly, i svoje vlastné meno a dodr$iava právne 

predpisy. 

 

 

4  #lovek je tvorom rozumn(m a by' tvorom rozumn(m znamená by' 

pozorovate+om a objavite+om v)etkého 

  

                     

'iak:  

 

a.   v rámci vzdelávania je hodnoten" pod(a úrovne dosiahnut"ch v"sledkov formou 

klasifikácie v jednotliv"ch vyu!ovacích predmetoch -  v!born! /1/, chválitebn! /2/, 

dobr! /3/, dostato)n! /4/, nedostato)n! /5/, v súlade s Metodick!m pokynom !. 

21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu $iakov stredn"ch #kôl, 

b. pod#a svojich najvy##ích schopností si osvojuje vedomosti, zru!nosti a získava návyky 

poskytované strednou #kolou, pripravuje sa na tvorivú prácu a odbornú !innos& 

v povolaní, 

c. je  samostatn!, tvoriv", aby sa !o najviac nau!il, 

d. získava informácie, diskutuje, rie#i problémy, vyslovuje rozhodnutia,            

e. u)í sa by& sám zodpovedn" za svoje v"sledky, 

f. ak nepochopil prebrané u!ivo, ak dlh#ie ch"bal na vyu!ovaní, ak si chce zlep#i& 

#tudijné v"sledky, vyu$íva po dohode s vyu!ujúcim mo$nos& konzultácií 

v popolud+aj#ích hodinách, 

g. rozsahom kladenia otázok neobmedzuje právo ostatn"ch $iakov na vzdelanie; právo na 

komunikáciu s nadriaden"m vyu$íva v !ase mimo vyu!ovania.    

 

   

5  %kola má by' vo vnútri i vonku miestom +úbezn(m, vábiacim o&i 

 

 

'iak:  

 

a. dodr,uje základné zásady hygieny, prichádza slu#ne oble!en" a upraven" bez 

v"stredností, t. j. je oble!en" a upraven" v súlade so základn"mi hygienick"mi   

a spolo!ensk"mi po$iadavkami, 

b. je povinn! po príchode do #koly sa prezu& do vhodn"ch prezúvok /prezúvky musia 

zodpoveda& hygienick"m zásadám pre obuv ur!enú na vnútorné pou$itie – sú vzdu#né, 

!isté a  zdravotne nezávadné/,            

c. dbá o )istotu triedy, okolia a v#etk"ch #kolsk"ch priestorov,             
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d. "kolské zariadenie a u!ebnice neni!í, #etrí ich,              

e. v"etky "kody, ktoré spôsobí, nahradí. Stratené knihy je povinn" zakúpi&, resp. nahradí 

stratu finan!nou !iastkou zodpovedajúcou cene u!ebnice, 

f. netoleruje prejavovanie v"tvarn"ch alebo in"ch názorov formou po#kodzovania 

#kolského majetku /sprejerstvo, vandalizmus/.   

 

 

6 Telo si zachováva svie*os' *ivotosprávou zachovávajúcou mieru – 

„V zdravom tele je aj zdravá myse+“ 

 

            

'iak:  

 

a. správa sa tak, aby si chránil svoje zdravie a zdravie svojich spolu$iakov,  

b. u)í sa zdravému $ivotnému #t"lu,                       

c. dodr,uje bezpe!nostné predpisy po!as ka$dej !innosti; ak je ú!astníkom #kolského 

úrazu, tak úraz neodkladne nahlási vyu!ujúcemu, ktor" spí#e záznam o úraze. 

 

 

7   Disciplína sa má pou*íva' proti t(m, ktorí sa dopú)'ajú poklesku nie 

preto, *e sa ho dopustili, ale aby sa ho nedopú)'ali v budúcnosti 

 

 

7.1 "iak má zakázané 

 

 

a. opusti* budovu #koly po!as vyu!ovania alebo cez vo(nú hodinu bez súhlasu triedneho 

u!ite(a, resp. vyu!ujúceho daného predmetu,   

b. faj)i*, nosi&, prechováva&, u$íva& alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu #kodlivé 

návykové látky v priestoroch #koly, #kolsk"ch zariadení, #kolsk"ch ihrísk a jej okolí 

a na podujatiach organizovan"ch #kolou, 

c. nosi* do "koly vä!#ie sumy pe+azí, cenné predmety, nákladné odevy a obuv /v cene 

presahujúcej mo$nú základnú pois&ovaciu sumu/, zbrane a iné bezpe!nos& a zdravie 

ohrozujúce predmety,  predmety ru#iace alebo rozpty(ujúce pozornos& $iakov 

a u!ite(ov, 

d. obstaráva* si veci nedovolen"m spôsobom v budove #koly alebo mimo nej, 

e. vulgárne sa vyjadrova& v #kole i mimo nej, 

f. vyru"ova* na vyu!ovaní a zaobera& sa !innos&ami, ktoré nie sú predmetom 

vyu!ovania, 

g. na"epkáva* pri skú#aní, odpisova& pri písomn"ch skú#kach alebo pou$íva& nedovolené 

pomôcky a informa!né pramene, 

h. vyklá+a* sa z okien, vysedáva& na oknách, zábradliach, schodi#tiach a podlahách, 

i. pou,íva* mobiln" telefón po!as vyu!ovacej hodiny, kultúrno-spolo!ensk"ch alebo 

v"chovn"ch akciách #koly a to na vyu$ívanie akejko(vek funkcie, ktorú ponúka 

operátor, 

j. chatova* a hra& po!íta!ové hry po!as vyu!ovacích hodín, 

k. vybavova* súkromnú po#tu prostredníctvom emailu po!as vyu!ovacích hodín, 

l. nav"tevova* internetové stránky, ktoré nesúvisia s vyu!ovacím procesom, 

m. surfova* po erotick"ch stránkach, 
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n. svojvo#ne manipulova* s rozvodn"mi a plynov"mi uzávermi, elektrick"mi 

zariadeniami a chemikáliami. 

 

7.2 V(chovné opatrenia na posilnenie disciplíny 

 

 

'iak: 

 

a. uvedomuje si, $e za opakované poru#ovanie #kolského poriadku (opakované nevhodné 

správanie na vyu!ovaní, neskoré príchody, neprezúvanie sa a pod.)   a za záva$né 

poru#enie (ohrozovanie zdravia u$ívaním alkoholu a in"ch návykov"ch látok, ich  

propagácia a distribúcia, národnostná, rasová a nábo$enská diskriminácia, #ikanovanie a 

pod.) bude potrestan! pod(a záva$nosti priestupku jedn"m z v"chovn"ch opatrení 

alebo    zní$enou známkou zo správania v súlade s Metodick!m pokynom !. 21/2011 

na hodnotenie a klasifikáciu $iakov stredn"ch #kôl, 

b. je si vedom! sankcií, vo vy##om veku aj trestnoprávnej zodpovednosti za svoje konanie 

c. v záujme zdravého v!vinu $iaka pedagogickí zamestnanci pou$ijú ,al#ie 

(alternatívne)  tresty v súlade s pedagogick"mi zásadami, pri ktor"ch nesmie dochádza& 

k poni$ovaniu  (udskej dôstojnosti.  

 

 

7.3  Pochvaly 

 

 

a.    )iakovi, za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity 

a iniciatívy, dlhodobú svedomitú prácu, v"razne prosociálne správanie, ktoré pozitívne 

ovplyv+uje sociálnu klímu v triede a v #kole a záslu$n" alebo stato!n" !in, mo$no 

udeli& pochvalu alebo iné ocenenie v súlade s Metodick!m pokynom !. 21/2011 na          

hodnotenie a klasifikáciu $iakov stredn"ch #kôl. 

 

b.    Jednému $iakovi za mimoriadne a trvale v"borné #tudijné v"sledky, reprezentáciu #koly 

po absolvovaní #túdia je udelen" titul „Najúspe"nej"í "tudent/"tudentka maturitného 

ro)níka“. 
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IV. 

FORMOVANIE A ÚLOHY 

%KOLSKEJ %TUDENTSKEJ  SAMOSPRÁVY 

 

SSO$ VIA HUMANA dáva mo$nos& ustanovi& $iakom #tudentskú radu /#tudentsk" 

parlament/ ako orgán #kolskej samosprávy, prejav prvku demokratizácie a humanizácie #koly 

a triednu samosprávu v podobe organiza!nej #truktúry podniku. 

 

 

1  Triedna samospráva 

 

 

Ka$d" $iak je !lenom vlastného podniku /triedy/, ktor" je základnou organiza!nou jednotkou. 

Snahou ka$dého !lena podniku je stara& sa o !o najvä!#iu prosperitu svojho podniku. Tak ako 

v ka$dom podniku sú riadite(, námestník a ostatné funkcie a podnik triedy si volí svojich 

predstavite(ov. 

 

 

1.1 Triedny mana*ment 

 

 

Triedny mana$ment si volí kolektív triedy; zastupuje záujmy triedneho kolektívu 

v mana$mente #koly. 

 

 

1.2  Zlo*enie triedneho mana*mentu 

 

 

a. Prezident zastupuje $iakov triedy v mana$mente #koly (#tudentsk" parlament), je 

pomocníkom triedneho u!ite(a, kamarátom spolu$iakom a dbá o dodr$iavanie pravidiel 

stanoven"ch v #kolskom poriadku, 

b. viceprezident zastupuje $iakov triedy v mana$mente #koly (#tudentsk" parlament), 

zastupuje prezidenta v jeho neprítomnosti, v#estranne pomáha pri plnení povinností 

#tudentov, 

c. finan!n" mana$ér vyberá a zú!továva vyberané peniaze na #kolské ú!ely, vy##iu 

finan!nú hotovos& ukladá v trezore #koly, 

d. mana$ér slu$ieb dbá o #etrné zaobchádzanie s majetkom #koly, s u!ebn"mi pomôckami 

a napomáha vytváraniu estetického prostredia triedy, vykonáva !innosti súvisiace 

s bezproblémov"m $ivotom triedy, 

e. správca u!ebne dbá o primeranú v"zdobu triedy, zodpovedá za poriadok v triede a riadi 

!innos& t"$denníkov. 

 

 

1.3  Povinnosti t(*denníkov 

 

 

a. T"$denníkov ur!uje triedny u!ite( v$dy vopred tak, aby pri delen"ch hodinách bol 

t"$denník v ka$dej skupine,  
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b. t"$denník dbá o to, aby pred za!iatkom a po skon!ení hodiny, i poslednej bola !istá 

tabu(a, 

c. pod(a pokynu u!ite(a priná#ajú u!ebné pomôcky, 

d. v prípade neprítomnosti u!ite(a dlh#ie ako 5 minút po za!iatku hodiny hlásia túto 

skuto!nos& na sekretariáte #koly, 

e. pri zápise do triednej knihy zrete(ne a bez vyzvania diktujú ch"bajúcich $iakov, 

f. po skon!ení vyu!ovania uzatvoria k(u!kou v#etky okná v u!ebni, skontrolujú, !i nete!ie 

voda, !i sú vylo$ené v#etky stoli!ky, takú istú povinnos& majú t"$denníci aj pri 

vyu!ovaní v inej ako kme+ovej u!ebni, 

g. t"$denníci odchádzajú z u!ebne poslední. 

   

 

2  %kolská samospráva - )tudentská rada/ )tudentsk( parlament/ 

 

 

a. Vyjadruje sa k podstatn"m otázkam, návrhom a opatreniam #koly v oblasti v"chovy 

a vzdelávania, 

b. podie(a sa na tvorbe a dodr$iavaní #kolského poriadku, 

c. zastupuje $iakov vo vz&ahu k riadite(ke a vedeniu #koly, predkladá im svoje stanoviská  

a návrhy, zastupuje $iakov aj navonok. 

 

 

3  Princípy práce )tudentskej rady 

 

 

a. Hranicou, ktorú nemo$no pri ich !innosti prekro!i&, je v#eobecne záväzná a #kolská 

legislatíva a re#pektovanie zásad bezpe!nosti a ochrany $iakov pri v"chove 

a vzdelávaní, 

b. $iaci prostredníctvom #tudentskej rady /#tudentského parlamentu/ dostanú priestor na 

uplat+ovanie práva na názor, slobodu prejavu, zdru$ovania sa a zhroma$,ovania, 

osvojujú si základné prvky demokratickej spolo!nosti, u!ia sa vystupova&, kultivovane 

presadzova& alebo obhajova& svoj názor, tolerova& odli#n", prijíma& na základe 

demokratického hlasovania vä!#inov" názor pri re#pektovaní  men#iny, 

c. stávajú sa z objektu subjektom v"chovno-vzdelávacieho pôsobenia, majú mo$nos& 

spolurozhodova& pri otázkach t"kajúcich sa ich bezprostredného záujmu a potrieb, sú 

tvorcami cie(ov #koly, s ktor"mi sa stoto$+ujú, 

d. uvedomujú si, $e dodr$iavanie práv ú!astníkov v"chovno-vzdelávacieho procesu 

nemô$e by& zalo$ené len na jednostrannom zdôraz+ovaní práv $iakov. 

 

 

'iaci re"pektujú práva ostatn!ch ú)astníkov v!chovno-vzdelávacieho procesu, 

pedagogick!ch pracovníkov, ekonomick!ch a hospodárskych pracovníkov; ,iaci ich 

práva nemô,u svojvo#ne poru"ova*. 
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V. 

PRÁVA PEDAGOGICK$CH A 

OSTATN$CH ZAMESTNANCOV %KOLY 

 

 

Ka$d" pedagogick", ekonomick" a hospodársky pracovník "koly: 

 

- má právo na nedotknute#nos* osoby, 

- má právo na zachovanie #udskej dôstojnosti, cti a povesti, 

- má právo na ochranu zdravia, 

- má právo na informácie, 

- má právo na názor, slobodu prejavu, myslenia, svedomia. 

 

Pedagogick! zamestnanec:  

 

-  má v súvislosti s v"konom pedagogickej !innosti postavenie verejného !inite(a /§ 128 

Trestného zákona/. 

 

Pedagogick" zamestnanec pri v"kone pedagogickej !innosti a odborn" zamestnanec pri 

v"kone odbornej !innosti nad rámec základn"ch práv a povinností zamestnancov 

ustanoven"ch osobitn"mi predpismi, medzinárodn"mi zmluvami a dohovormi, ktor"mi je 

Slovenská republika viazaná, má právo na: 

-  zabezpe!enie podmienok potrebn"ch na v"kon svojich práv a povinností najmä na svoju 

ochranu pred násilím zo strany  $iakov, rodi!ov a in"ch osôb, 

-  ochranu pred neodborn"m zasahovaním do v"konu pedagogickej !innosti alebo v"konu 

odbornej !innosti, 

-  ú!as& na riadení #koly a #kolského zariadenia prostredníctvom !lenstva alebo volen"ch 

zástupcov v poradn"ch, metodick"ch a samosprávnych orgánoch #koly a #kolského 

zariadenia, 

-  predkladanie návrhov na skvalitnenie v"chovy a vzdelávania, #kolského vzdelávacieho 

programu, v"chovného programu alebo odborn"ch !inností, 

-  v"ber a uplat+ovanie pedagogick"ch a odborn"ch metód, foriem a prostriedkov, ktoré 

utvárajú podmienky pre u!enie a „sebarozvoj“ detí,  $iakov alebo posluchá!ov a rozvoj 

ich kompetencií, 

-  kontinuálne vzdelávanie a profesijn" rozvoj za podmienok ustanoven"ch t"mto 

zákonom a v jazyku, v ktorom pedagogickú !innos& alebo odbornú !innos& vykonáva, 

-  objektívne hodnotenie a odme+ovanie v"konu pedagogickej !innosti alebo v"konu 

odbornej !innosti. 
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VI 

POVINNOSTI PEDAGOGICK$CH 

ZAMESTNANCOV %KOLY a ODBORN$CH ZAMESTNANCOV  

v súlade so zákonom o pedagogick"ch zamestnancoch 

 

 

Pedagogick! zamestnanec a odborn! zamestnanec: 

 

a. chráni a re"pektuje práva ,iaka, dáva $iakovi !o najvä!#í priestor pre vyjadrenie 

vlastného názoru, postojov, vlastnej tvorivosti, 

b. vytvára zdravé prostredie, zdravú klímu v triede, v #kole a postupuje pri v"chove tak, 

aby si $iaci postupne sami vedeli chráni& svoje právo na zdrav" spôsob $ivota, 

c. vedie $iaka k poznaniu (udsk"ch práv a povinností; oboznámi $iaka so #kolsk"m 

poriadkom zah-+ajúcim práva a povinnosti $iakov, Dohovorom o právach die&a&a; 

problematiku (udsk"ch práv zahrnie pod(a mo$ností vyu!ovacieho predmetu do obsahu 

u!iva, 

d. garantuje  kvalitu vzdelávania vo svojom predmete, 

e. poskytuje $iakom konzultácie v ur!enom !ase, 

f. poskytuje ,iakom ochranu a pomoc; ochranu pred #ikanovaním a ,al#ími socio-

patologick"mi javmi, 

g. vyu,íva opatrenia na zamedzenie #írenia informácií, ktoré by mohli ohrozova& zdrav" 

telesn" alebo du#evn" $ivot $iakov, alebo ohrozova& ich morálku, 

h. po)as v"u!by dodr$iava zásady psychohygieny, vyu!ovacie hodiny nemô$e svojvo(ne 

predl$ova& alebo skracova& prestávky; $iakov zbyto!ne nepre&a$uje zadávaním 

nadbyto!n"ch úloh, 

ch.  re"pektuje právo $iaka na pokojné zhroma$,ovanie sa a zdru$ovanie v detsk"ch 

a mláde$níckych organizáciách, záujmov"ch a #portov"ch organizáciách, v záujmov"ch 

krú$koch na #kole, 

i. pre ,iaka so #peciálnymi v"chovno-vzdelávacími potrebami zabezpe!uje individuálny 

prístup pod(a konkrétnych a #pecifick"ch potrieb re#pektuje individuálne v"chovno-

vzdelávacie potreby $iaka  s oh(adom na jeho osobné   schopnosti a mo$nosti, sociálne 

a kultúrne zázemie, 

j. re"pektuje !innos& #tudentského parlamentu ako prejav prvku demokratizácie 

a humanizácie #koly, 

k. hodnotenie $iaka chápe ako nevyhnutnú sú!as& v"chovno-vzdelávacieho procesu, ktorá 

má motiva!nú, informatívnu, komparatívnu a korek!nú funkciu, usmer+uje a objektívne 

hodnotí prácu $iaka, 

l. vo)i ,iakovi neuplat+uje disciplinárne opatrenia, pri ktor"ch by dochádzalo 

k poni$ovaniu jeho (udskej dôstojnosti (bitie, nadávky, #ikanovanie, vyhrá$anie, 

urá$ky), 

m. oznamuje v"sledky ka$dej klasifikácie a hodnotenia; po ústnom vyskú#aní oznámi 

v"sledok ihne,; v"sledky klasifikácie písomn"ch a grafick"ch prác a praktick"ch 

!inností oznámi $iakovi a predlo$í k nahliadnutiu do 14 dní; termín písomnej skú#ky, 

ktorá má trva& viac ako 25 minút a termín kontrolnej písomnej práce prekonzultuje 

s triednou u!ite(kou, ktorá koordinuje plán skú#ania; v jednom dni mô$u #tudenti robi& 

1 skú#ku uvedeného charakteru, 

n. zabezpe)uje pravidelnú a rôznorodú frekvenciu hodnotiacich !inností; nezameriava sa 

len na pamä&ové reprodukcie predt"m osvojen"ch poznatkov $iakov, 
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o. nepou,íva hodnotenia vedomostí, zru!ností a postojov $iaka a ich zverejnenie, ktoré by 

ho urá$ali, poni$ovali, negatívne ovplyv+ovali jeho sebahodnotenie, !i postavenie 

v skupine spolu$iakov, 

ô.   informuje zákonného zástupcu $iaka o prospechu a správaní $iaka na triednych 

schôdzach; v prípade v"razného zhor#enia prospechu alebo správania informuje 

písomnou formou, 

p. o ,iakoch zhroma$,uje len základné údaje (Zákon na ochranu osobn"ch údajov) a tieto 

chráni pred nepovolan"mi osobami a zachováva o nich ml!anlivos&, neporu#uje listové 

tajomstvo, chráni pred zneu$itím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave $iakov 

a v"sledky psychologick"ch vy#etrení, s ktor"mi pri#iel do styku, 

q. re"pektuje ustanovenia Zákona !. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní 

v niektor"ch oblastiach a o ochrane pre diskrimináciou a o zmene a doplnení niektor"ch 

zákonov /antidiskrimina!n" zákon/, 

r. nemô,e vytvára& na $iaka nátlak, alebo na jeho rodi!ov, obmedzova& ho alebo 

zosmie#+ova& oh(adom jeho nábo$enstva a filozofického presved!enia, 

s. ,iakovi umo$ní vypo!utie, ke, mu hrozia sankcie z poru#enia #kolského poriadku, aby 

sa mohol k veci slobodne vyjadri& a obháji& sa, 

t. podporuje multikultúrne prostredie zara,ovaním faktov o kultúrach národnostn"ch 

men#ín a etnick"ch skupín $ijúcich v SR vo svojom predmete (tam, kde to dovo(uje 

obsah u!iva), o spôsobe $ivota a kultúre $iakov z in"ch krajín, a tak podporuje v"chovu 

v duchu tolerancie a vzájomnej zná#anlivosti, 

u. spolupracuje s rodi!mi, zákonn"mi zástupcami a poskytuje im poradenstvo alebo 

odbornú pomoc spojenú s v"chovou a vzdelávaním, re#pektuje ich práva, 

v. podie#a sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie  

         ustanovenej osobitn"m predpisom, 

w. pripravuje sa na v"kon priamej v"chovno-vzdelávacej !innosti alebo na v"kon 

        odbornej !innosti, 

x. podie#a sa na tvorbe a uskuto!+ovaní #kolského vzdelávacieho programu alebo 

v"chovného programu. 

y. udr,iava a rozvíja svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho 

vzdelávania alebo sebavzdelávania. 

z. vykonáva pedagogickú !innos& alebo odbornú !innos& v súlade s aktuálnymi 

vedeck"mi poznatkami, hodnotami a cie(mi #kolského vzdelávacieho programu alebo 

v"chovného programu. 
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VII 

PRÁVA  A POVINNOSTI  RODI#OV / ZÁKONN$CH ZÁSTUPCOV 

 

 

SSO% VIA HUMANA má vo ve(kej úcte rodi!a, zákonného zástupcu, ktor" zveril svoje 

die&a na v"chovu a vzdelávanie do rúk pracovníkom SSO% Via Humana. %kola si je vedomá, 

$e kvalitné a efektívne #túdium, pokojnú pracovnú atmosféru na #kole, vzájomné pochopenie 

a dôveru mô$e zabezpe!i& iba dobrou spoluprácou so zákonn"mi zástupcami $iaka, 

vzájomn"m re#pektovaním dohodnut"ch a stanoven"ch pravidiel.  

 

Práva rodi)ov / zákonn!ch zástupcov: 

 

a. má právo vy$adova&, aby #kola dodr$iavala Deklaráciu práv die&a&a, Chartu (udsk"ch 

práv, 

b. má právo vyjadrova& sa ku kvalite v"u!by svojho die&a&a v duchu zásad humanizmu, 

demokracie, vlastenectva, 

c. má právo by& oboznámen" so #kolsk"m poriadkom a pravidlami hodnotenia 

a klasifikácie na za!iatku #túdia $iaka a pri jeho doplnení alebo zmene; má právo 

vyjadrova& sa ku #kolskému poriadku a navrhova& zmeny, 

d. má právo poda& s&a$nos& k riadite(ke #koly, ak sa domnieva, $e pokyn alebo príkaz 

pedagogického alebo iného povereného pracovníka #koly je v rozpore so #kolsk"m 

poriadkom alebo in"mi právnymi normami, 

e. má právo by& prizvan" na prerokovanie záva$ného alebo opakovaného previnenia 

svojho die&a&a, 

f. má právo menom neplnoletého $iaka písomne po$iada& riadite(ku #koly 

o komisionálne skú#ky, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotliv"ch 

predmetoch do 3 pracovn"ch dní odo d+a vydania vysved!enia, 

g. má právo zú!astni& sa komisionálnej skú#ky svojho die&a&a, 

h. má právo zú!astni& sa na vyu!ovacích hodinách, 

i. má právo by& informovan" o v"sledkoch hodnotenia a klasifikácie svojho die&a&a, 

spravidla na triednych schôdzach,  

j. má právo by& informovan" o prospechu a správaní, spravidla na triednych schôdzach; 

v prípade v"razného zhor#enia prospechu alebo správania in"m /spravidla písomn"m/ 

preukázate(n"m spôsobom, 

k. má právo menom neplnoletého $iaka slobodne rozhodnú& o vyu!ovaní nábo$enskej 

alebo etickej v"chovy, 

l. má právo by& !lenom Rady rodi!ov #koly. 

 

Povinnosti rodi)ov / zákonn!ch zástupcov: 

 

a. má povinnos* v otázkach v"chovy a vzdelávania spolupracova& so #kolou  v záujme 

zabezpe!enia jednotného postupu pri formovaní svojho die&a&a tak, aby získalo úctu 

k rodi!om, kultúrnej identite, prostrediu, v ktorom $ije a vo!i hodnotám a právam in"ch,  

b. má povinnos* v"chovou plne rozvíja& osobnos&, talent, du#evné a fyzické schopnosti, 

c. má povinnos* stara& sa o zdravie die&a&a a primeranú $ivotnú úrove+, 

d. má povinnos* stara& sa o die&a, aby bolo #&astné, zdravé a v bezpe!í, 

e. má povinnos* vytvára& zdravé prostredie pre die&a, zdravú rodinnú klímu 

a podporova& zdrav" spôsob $ivota svojho die&a&a, 

f. má povinnos* re#pektova& #kolsk" poriadok #koly, práva a povinnosti v +om uvedené, 

g. má povinnos* re#pektova& pravidlá hodnotenia a klasifikácie #koly, 
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h. má povinnos* zú!ast+ova& sa triednych schôdzí, resp. in"m adekvátnym spôsobom 

zabezpe!i& kontakt so #kolou, 

i. má povinnos* zamedzova& informáciám a vplyvom, ktoré by mohli ohrozova& zdrav" 

telesn" alebo du#evn" $ivot $iaka, alebo ohrozova& jeho morálku, 

j. má povinnos* zabezpe!i&, aby die&a bolo chránené proti zneu$ívaniu, násiliu 

a zanedbávaniu; ani rodi!/zákonn" zástupca nesmie die&a&u ublí$i&, 

k. má povinnos* pomôc& die&a&u nau!i& sa rozli#ova&, !o je dobré a !o zlé. 
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VIII 

ZÁVERE#NÉ USTANOVENIA  

 

 

%kolsk" poriadok nadobúda ú!innos& 1. septembra 2019. 

 

Zú)astnené strany boli oboznámené s po$iadavkami #kolského poriadku a pravidiel 

správania sa a súhlasia s ním.  

 

 

 

 

Skalica 2019                                                   

 

 

                                                                            __________________________________

                                  riadite(ka #koly    

            

                                                              

 

        

     

                       

     

                                                                                         

                                      

                                

                                                                


